Omgate!
Generelt
Omgate er en BT adapter for fjernstyring av portåpner som kan styres via en mobil app.
Systemet lar brukeren velge en administrator, som kan til hver tid gi tillatelse til andre brukere.
Tilgang til porten blir gitt til brukere fra programmet ved at brukeren mottar en invitasjon, og får
tilgang via en SMS. Når personen med tilgang nærmer seg porten, vil de motta en varsling ( som
dukker opp på skjermen ) og ved å trykke på meldingen, vil appen åpne seg og porten vil lukkes
opp.
Appen fungerer også om du er i samtale eller mens du bruker GPS-appen.
Brukere med tillatelse kan bli lagt til eller fjernes, enkelt og greit fra appen.
Det kan være opptil 20 forskjellige porter som kan styres fra en mobil.
VIKTIG: Omgate er basert på Bluetooth Smart forbindelse. Kun iphone 4s eller nye mobiler med
iOS 7 eller høyere/ Android mobiler med bluetoth smart og med android SW versjon 4.3 eller
senere kan fungere med Omgate enhet.
Teknisk Spesifikasjon
7V-35VDC elle 5V-24VAC

Driftspenning

1-80 mA
-20c til +70c

Temperatur

2.4GHZ til 2.48 Ghz

Frekvens

7dbm

sendeeffekt

Installasjons instrukser
1. installer enhet et sted hvor det er skjermet fra fukt, direkte sollys og skadedyr.
2. når du installerer enheten i en stål boks, er det foretrukket å installere det i en lufttett
plastbeholder eller legge til en ekstra antenne.
3. Strømtilførselen til enheten bør være sikret og stabilt
4. ikke installer enhet med ytre skader.

Steg for installering:
Anbefalt: installasjon bør kun gjøres av fagpersoner eller elektro - installatører.
Installering av port enheten
1. ta utenheten uta av pakkningen og sjekk om den er hel
2. koble til 2 ledere ( hvit og gul )til portens åpnings mekanisme
3. koble til 2 ledere ( svart og rød ) til spenningskilden eller til en annen strømskilde
4. bekreft at enhet er fungerer ( se lys indikator nedenfor )
5. vis nødvendig, kan en ekstra antenne kabel installeres på
Indikatorlamper


indikerer riktig spenningsinngang

fast blått lys



indikerer signal sent til porten

blinkende rødt lys



enhet er skadet

lyset er av

Insktruksjoner for første gangs operasjon

1. Last ned Omgate appen fra Apple store eller Google play store.
2. Følg instrukser i appen og legg inn ditt tlf nummer for identifiserings grunnlag
3. Etter en kort tid ( opptil 1 minutt ) vil du motta en tekstmelding med en identifikasjons
kode som du kan bruke inni appen.
4. Under første installering, vil det dukke opp en test skjerm og ved å trykke på knappen på
skjermen vil den åpne porten
5. Etter testen, er det anbefalt at du velger en port styrersjef ( som kan ha muligheten til å
legge til eller fjerne brukere ) ved å tilsette personens mobil/telefon nummer riktig sted
( portens eier og personen som kan gi tillatelse til brukere etter installaring av porten )
6. Vær sikker på at invitasjonen var mottatt og appen fungerer på administrerende
telefonen.
7. Fra og med dette punktet, kan administratoren gi tillatelse til brukere ( invitere eller fjerne
brukere ) og legge til flere administratorer.
8. det er en avansert instilling for administrerende og i tillegg mange brukere online som kan
få tilgang via en lisens kode

